
1 

 

 

 

โครงการหลกัสูตรนวตักรรมทางวศิวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

 

รหัสวชิา  อฟ. 444     วชิา  ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอตัโนมตัิ 
วนัเสาร์ที ่ 2  เดือน มถุินายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  รวม  3 ช่ัวโมง 

ช่ือ............................นามสกลุ..............................รหัสนักศึกษา.....................ห้องสอบ......... 
 

    

ค าช้ีแจง  
1. ข้อสอบมีทั้งหมด  9  หน้า 5 ข้อ รวมใบปิดหน้าข้อสอบ 
2. หา้มน าขอ้สอบออกนอกห้องสอบ 
3. ท าขอ้สอบทุกขอ้ในกระดาษค าถาม   เม่ือท าขอ้สอบเสร็จ ใหส่้งกระดาษค าตอบพร้อมกระดาษ

ค าถาม 
4. ทุจริตในการสอบปรับตกทุกกรณี 
5. อนุญาตให้น าเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
6. หา้มใชเ้คร่ืองค านวณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  ท่ีสามารถเช่ือต่อกบัอินเตอร์เน็ทได ้
7. ให้เขียนค าตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจนด้วยปากกาหรือดินสอสีเข้ม  ค าตอบทีอ่่านไม่ได้ 

หรืออ่านยาก จะ ไม่ตรวจและไม่ได้คะแนน 
8. ขอ้สอบทุกขอ้ไม่มีการแกไ้ข 
9. เขียนช่ือ นามสกุล รหสันกัศึกษา ใหช้ดัเจน 

      
ข้อ 1 = ข้อ 2 = ข้อ 3 = ข้อ 4 = ข้อ 5 = รวม = 
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1. อุปกรณ์แปลงค่าอุณหภูมิเป็นแรงดนั (IPEN 01)  มี Characteristic เป็นเชิงเส้น  ตามกราฟในรูปท่ี 1   

 
รูปที ่1 

1.1 จงเขียนสมการแสดงค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง Temperature กบัแรงดนัเอาทพ์ุท  Vo   (3 คะแนน) 
 

Temperature  =  30Vo – 15  
 

1.2 ถา้ตอ้งการใช ้อุปกรณ์ IPEN 01 น้ี เป็นตวัวดัอุณหภูมิ โดยใชร้วมกบับอร์ด ESP8266 NodeMCU  จง
แสดงการต่ออุปกรณ์น้ีเขา้กบับอร์ด ESP8266 NodeMCU   ลงในรูปท่ี 2 (2 คะแนน) 

 
รูปที ่2 
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1.3 จากขอ้ 1.2 จงเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิ  แลว้แสดงออกทาง Serial Monitor   (5 คะแนน) 
void setup()  

{ 

  Serial.begin(115200); 

} 

 void loop()  

{ 

  // read the input on analog pin 0: 

  int sensorValue = analogRead(A0); 

  //Serial.print("ADC 10 bit = "); 

  //Serial.print(sensorValue); // print out the value you read: 

 

  float volts = 3.30*(float)sensorValue/1023.00; 

  Serial.print("Voltage = "); 

  Serial.print(volts,2); 

  Serial.print(" V"); 

  float temp = 30*volts-15; 

  Serial.print(" , Temperature = "); 

  Serial.print(temp,2); 

  Serial.println(" C"); 

   

  delay(10);        // delay in between reads for stability 

} 
2. ESP8266 Flash File System (SPIFFS)  คืออะไร  ใชท้  าอะไร จงอธิบาย   (10 คะแนน) 

การเก็บขอ้มูลใน ESP8266 มีดว้ยกนั 2 วธีิ วธีิท่ี 1 เก็บลง EEPROM ซ่ึงมีขนาด 512 ไบต ์แต่
สามารถเขียนได ้ 1 ลา้นคร้ัง ส่วนวธีิท่ี 2 ใช ้SPI FLASH  ซ่ึงมีขนาด 64K ถึง 3 Mbyte   ในส่วนของ 
ESP-01 ชิพขนาดเล็ก 8 ขา ท่ีอยูใ่กล้ๆ  ESP8266 คือหน่วยความจ าแบบ FLASH น้ี การเช่ือมต่อกบั 
ESP ใช ้SPI       หน่วยความจ า FLASH ใชส้ าหรับเก็บโปรแกรมและไฟลต่์างๆ  แต่หน่วยความจ าน้ี
สามารถเขียนไดเ้พียง  10000 คร้ังเท่านั้น 
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ถึงแมว้า่ file system  จะเก็บอยูใ่นหน่วยความจ า FLASH เหมือนกบัโปรแกรม แต่การเขียน
โปรแกรมลงไปใหม่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของ file system    file system  น้ีสามารถใชเ้ก็บ 
ขอ้มูลของ สเก๊ตช์ (Sketch)   configuration files  หรือ เน้ือหาของไฟลเ์วบ็เซอร์เวอร์ (Server) 

ตามรูปเป็น แผนผงัเลยเ์อาทข์อง flash ท่ีใชใ้น Arduino    

 
ขนาดของ file system ของบอร์ดต่างๆมีดงัน้ี 
BOARD   FLASH CHIP SIZE, BYTES FILE SYSTEM SIZE, BYTES 

Generic module  512k    64k 

Generic module  1M    64k, 128k, 256k, 512k 

Generic module  2M    1M 

Generic module  4M    3M 

Adafruit HUZZAH 4M    1M, 3M 

NodeMCU 0.9  4M    1M, 3M 

NodeMCU 1.0  4M    1M, 3M 

 

3. AJAX คืออะไร ESP8266 NodeMCU ท างานแบบ AJAX อยา่งไร   (10 คะแนน) 

AJAX หรือ Asynchronous JavaScript and XML  เป็นเทคนิคการสร้างหนา้เวบ็ ท่ีท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และเป็นไดนามิค (หนา้เวบ็แบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง)   
การเขียนเวบ็แบบเดิมนั้นเม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงหนา้เวบ็จะใชว้ธีิการ reload หนา้เวบ็ทั้งหมดมาใหม่ 
แต่ดว้ยเทคนิคแบบ AJAX  การเปล่ียนหนา้เวบ็จะกระท าเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงเท่านั้น  
โดยไม่มีการ reload หนา้เวบ็ทั้งหมดมาใหม่ 
 ใน NodeMCU  เม่ือใหท้ างานเป็น server จะท าการสร้างหนา้เวบ็ข้ึน 2 แบบ แบบแรกเป็นหนา้เวบ็ปกติ
ทัว่ๆไป  ส่วนอีกแบบ จะเป็นหนา้เวบ็ท่ีท างานอยูเ่บ้ืองหลงั คือ AJAX  ซ่ึงมีการท างานดงัน้ี 

- เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน  Browser จะสร้าง XMLHttpRequest object  แลว้ส่งHTTPRequest ไปยงั Server 
- Server ท าการประมวลผล แลง้สร้างขอ้มูลส่งกลบัมาให ้Browser 
- Browser ท าการประมวลผลขอ้มูลท่ีถูกส่งกลบัมา ดว้ยการใช ้JavaScript แลว้ท าการปรับปรุงหนา้

เพจ 
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4. ตามรูปท่ี 3 เป็นการใชโ้ทรศพัท ์ควบคุมการท างานของ LED 2 ดวง ท่ีต่ออยูก่บั ESP8266 NodeMCU 
ผา่นทางสัญญาณไวไฟ   

 
รูปที ่3 

4.1 จงเขียนค าสั่งเพื่อก าหนดการท างานของ ESP8266 NodeMCU ใหท้ างานในโหมด Access point  โดยมีช่ือ
วา่ “ipen001” และ Password เป็น “engr5678”    (2 คะแนน) 

const char *ssid = "ipen001"; 

const char *password = "engr5678"; 

 

WiFi.mode(WIFI_AP); // ใชง้าน WiFi ในโหมด AP 

WiFi.softAP(ssid, password) 

4.2  การท างานของวงจรในรูปท่ี 3 มีดงัน้ี 
-  เม่ือแตะ S1   LED1 ติด-ดบัสลบักนัทุกๆ 300 mS    ส่วน LED2 ดบั 
-  เม่ือแตะ S2   LED2 ติด-ดบัสลบักนัทุกๆ 300 mS    ส่วน LED1 ดบั 
-  เม่ือแตะ S3   LED1 และ LED2 ดบัทั้งคู่ 
จงเขียนโปรแกรมเพื่อให้ ESP8266 NodeMCU ท างานตามขอ้ก าหนดขา้งตน้  (8 คะแนน) 
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#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

 

const char *ssid = "ipen001"; 

const char *password = "engr5678"; 

ESP8266WebServer server(80); // Set web server port number to 80 

  

const int output1 = D1; 

const int output2 = D3; 

#define output1_OFF digitalWrite(output1, LOW) 

#define output1_ON  digitalWrite(output1, HIGH) 

#define output2_OFF digitalWrite(output2, LOW) 

#define output2_ON  digitalWrite(output2, HIGH) 

const String HtmlHtml = "<html><head><center>" 

    "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\" /></head>"; 

const String HtmlHtmlClose = "</center></html>"; 

const String HtmlSW1 = "<a href=\"sw1\"><button style=\"display: block; background-color: #00FF00;  height: 50px; width: 100px;\">S1</button></a><br/>"; 

const String HtmlSW2 = "<a href=\"sw2\"><button style=\"display: block; background-color: #00FF00; height: 50px; width: 100px;\">S2</button></a><br/>"; 

const String HtmlSW3 = "<a href=\"sw3\"><button style=\"display: block; background-color: #00FF00;  height: 50px; width: 100px;\">S3</button></a><br/>"; 

const String HtmlTitle = "<h1>ESP8266 NodeMCU as GPIO AP control</h1><br/>\n"; 

 

unsigned char state = 0; 

unsigned char led_state = 0; 

void handleRoot() { 

  output1_OFF; 

  output2_OFF;  

  response(); 

} 

 

void handleSW1() { 

  state = 1; 

  led_state = 0; 

  response(); 

} 

 

void handleSW2() {  

  state = 2;  

  led_state = 0; 

  response(); 

} 

 

void handleSW3() { 

  state = 0;  

  response(); 

} 

 

void response(){ 

  String htmlRes = HtmlHtml; 

  htmlRes += HtmlTitle; 

  htmlRes += HtmlSW1; 

  htmlRes += HtmlSW2; 

  htmlRes += HtmlSW3;   

  htmlRes += HtmlHtmlClose; 

 

  server.send (200, "text/html", htmlRes); 

} 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  // Initialize the output variables as outputs 

  pinMode(output1, OUTPUT); 

  pinMode(output2, OUTPUT); 

  // Set outputs to OFF 

  output1_OFF; 

  output2_OFF; 

 

 

void loop(){ 

  server.handleClient(); 

  switch (state) { 

    case 0: 

      output1_OFF; 

      output2_OFF; 

      break; 

    case 1: 

      output2_OFF; 

      if(led_state == 0){ 

        output1_ON; 

        led_state = 1; 

      } 

      else{ 

        output1_OFF; 

        led_state = 0; 

      } 

      delay(200); 

      break; 

    case 2: 

      output1_OFF; 

      if(led_state == 0){ 

        output2_ON; 

        led_state = 1; 

      } 

      else{ 

        output2_OFF; 

        led_state = 0; 

      } 

      delay(200);  

      break; 

    default: 

      output1_OFF; 

      output2_OFF; 

      break; 

  } 

} 
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  // Set Wi-Fi network with SSID and password 

  WiFi.mode(WIFI_AP); // ใชง้าน WiFi ในโหมด AP 

  WiFi.softAP(ssid);  //or WiFi.softAP(ssid, password) 

 

  Serial.print("Connect to : "); 

  Serial.println(ssid); 

  IPAddress apip = WiFi.softAPIP(); 

  Serial.print("visit: "); 

  Serial.println(apip); 

  server.on("/", handleRoot); 

  server.on("/sw1", handleSW1); 

  server.on("/sw2", handleSW2); 

  server.on("/sw3", handleSW3); 

  server.begin(); 

} 

       

 
5.   จากวงจรในรูปท่ี 4    sw1 เป็น Push button Switch แบบกดติดปล่อยดบั เม่ือกดสวทิช์ sw1 แต่ละคร้ัง 

ESP8266 NodeMCU จะไปดึงค่าเวลามาตรฐานจาก server ท่ีใหบ้ริการโพรโทคอล NTP  มาบนัทึกลง 
Google Sheet  โดยค่าท่ีบนัทึกประกอบดว้ย วนัท่ี เดือน ปี (ค.ศ.) ชัว่โมง นาที และจ านวนคร้ังของการ
กดสวทิช์ (จ  านวนคร้ังเร่ิมตน้จาก 0 ไม่เกิน 255 คร้ัง)   จงตอบค าถามต่อไปน้ี  ใหถู้กตอ้ง 

 
รูปที ่4 

 
5.1  จงอธิบายวธีิการท่ีจะให้ ESP8266 NodeMCU  ท างานไดต้ามท่ีก าหนด (4 คะแนน)  

1)  ตรวจสอบการกดสวทิช์ SW1 ถา้ไม่มีการกดสวทิช์ใหข้า้มไปขอ้ 6  ถา้กด SW1 ใหท้ าขอ้ 2) 
2) เพิ่มค่าจ  านวนคร้ังการกด 
3) อ่านค่าวนัเดือนปีและเวลาจาก ntp server 
4) แปลงค่าวนัเดือนปี และ เวลา เป็น สตริง 
5) บนัทึกค่าในขอ้ 2 ถึง 4 ลงใน Google Sheet ผา่นทาง IFTTT 
6) กลบัไปขอ้ 1) 
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5.2 จงเขียนโปรแกรมให ้ESP8266 NodeMCU  ท างานไดต้ามท่ีก าหนด (6 คะแนน)  
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <Time.h> 
 
const char* ssid = ".........";  //  your network SSID (name) 
const char* password = "...............";       // your network password 
int timezone = 7 * 3600; //ตัง้คา่ TimeZone ตามเวลาประเทศไทย 
int dst = 0; //ก าหนดคา่ Date Swing Time 
int i = 0; 
int n = 0; 
int monthsave; 
const int sw1 = D1; 
 
#define sw1_press  digitalRead(sw1)==LOW 
 
String date1,time1; 
const char* resource = "https://maker.ifttt.com/trigger/Gettime/with/key/drByCG7CulcTeOsLPsE25I"; 
const char* server = "maker.ifttt.com"; 

 
 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.setDebugOutput(true); 
  pinMode(sw1, INPUT); 
  digitalWrite(sw1,HIGH); 
   
  WiFi.mode(WIFI_STA); //เชือ่มตอ่ Wifi 
  WiFi.begin(ssid, password); 
  Serial.println("\nConnecting to WiFi"); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
  { 
  Serial.print("*"); 
  delay(1000); 
  } 
  configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //ดงึเวลาจาก Server 
  Serial.println("\nLoading time"); 
  while (!time(nullptr)) { 
    Serial.print("*"); 
    delay(1000); 
  } 
  Serial.println(""); 
} 

 

void loop() 
{ 
  //configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //แสดงเวลาปัจจุบัน 
  time_t now = time(nullptr); 
  struct tm* p_tm = localtime(&now); 
    
  if(sw1_press) 
  { 
    n++; 
    date1 = String(p_tm->tm_mday)+"/"+String((p_tm->tm_mon)+1)+"/"+String((p_tm->tm_year + 1900)); 
    time1 = String(p_tm->tm_hour)+":"+String(p_tm->tm_min); 
    makeIFTTTRequest(); 
    while(sw1_press) 
    { 
    } 
 } 

  delay(1000); 
} 
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// Make an HTTP request to the IFTTT web service 
void makeIFTTTRequest() { 
  Serial.print("Connecting to ");  
  Serial.print(server); 
   
  WiFiClient client; 
  int retries = 5; 
  while(!!!client.connect(server, 80) && (retries-- > 0)) { 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println(); 
  if(!!!client.connected()) { 
    Serial.println("Failed to connect..."); 
  } 
   
  Serial.print("Request resource: ");  
  Serial.println(resource); 
 
  String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + date1 + "\",\"value2\":\"" + time1 + "\",\"value3\":\"" + n + 
"\"}"; 
                                          
  client.println(String("POST ") + resource + " HTTP/1.1"); 
  client.println(String("Host: ") + server);  
  client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/json"); 
  client.print("Content-Length: "); 
  client.println(jsonObject.length()); 
  client.println(); 
  client.println(jsonObject); 
           

  int timeout = 5 * 10; // 5 seconds              
  while(!!!client.available() && (timeout-- > 0)){ 
    delay(100); 
  } 
  if(!!!client.available()) { 
    Serial.println("No response..."); 
  } 
  while(client.available()){ 
    Serial.write(client.read()); 
  } 
   
  Serial.println("\nclosing connection"); 
  client.stop();  

} 

รศ.ณรงค ์ บวบทอง  ผูอ้อกขอ้สอบ 


